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Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Sekcia správy nehnuteľností  
Primaciálne námestie č. 1 
814 99 Bratislava 

Dobrý deň, pani Viziová, 
 
obraciame sa na Vás ako členovia skupiny obyvateľov Rače z lokality medzi železnicou a Žitnou ulicou resp. 
Púchovskou cestou. Cieľom skupiny je vytvoriť v Rači na Víťaznej ulici na parcele 1295/27 plnohodnotný, 
vlastnícky vysporiadaný, riadne udržiavaný a obyvateľom slúžiaci parčík. 
  
Uvedená parcela nemá v registri C katastra nehnuteľností evidovaného žiadneho majiteľa ani správcu, 
v registri E je ako vlastník uvedená Slovenská republika a ako správca Slovenský pozemkový fond (viď mapy 
v prílohe). Parcela je čiastočne ohraničená živým plotom, je na nej desať vzrastlých stromov, osadené tri 
lavičky a jedna kĺzačka pre malé deti (viď priložené fotografie a článok Parčík na Víťaznej). Zatrávnenú plochu 
raz ročne kosí a živý plot strihá oddelenie čistoty a verejného poriadku MÚ, v priebehu roka zadarmo aj 
niektorí obyvatelia zo susedstva parčíka. 
  
Iniciatíva „Parčík na Víťaznej“ vznikla pred komunálnymi voľbami v roku 2014 a osvojil si ju kandidát na 
starostu a poslanca MZ mestskej časti Rača Michal Drotován. Po voľbách ako poslanec predložil návrh na 
vybudovanie parčíka zvolenému starostovi MČ Rača, ktorý sa návrhom odmietol zaoberať s poukázaním na 
nevysporiadanosť pozemkov. 
  
Pre dokreslenie stavu uvádzame, že tento zatiaľ „divoký“ parčík je v opísanej lokalite jediným zeleným 
priestorom, kde by mohli tráviť voľný čas mamičky s deťmi, deti z blízkych jasličiek a väčšie deti z okolia bez 
toho, aby museli prechádzať mimoriadne frekventovanú Púchovskú cestu alebo Žitnú ulicu a ísť za zeleňou, 
oddychom a hrou na niektoré z račianskych sídlisk. 
  
Dobudovaniu a plnohodnotnému využívaniu parčíka bráni jeho vlastnícka nevysporiadanosť, nedostatočné 
udržiavanie a chýbajúce oplotenie. Neohradený a riadne neudržiavaný parčík navštevujú psy a znehodnocujú 
ho výkalmi. 
  
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na to, že od roku 2014 v tejto záležitosti nenastal žiadny pokrok, 
obraciame sa na Vás s otázkou, aký postup obyvateľom uvedenej lokality odporúčate. 
  
Je možné, aby parcelu od štátu získalo hlavné mesto, zverilo ju do správy mestskej časti alebo niektorého 
z občianskych združení a aby správcu zmluvne zaviazalo parčík riadne spravovať a udržiavať? 
  
Vopred Vám ďakujeme za odpoveď. 
  
S pozdravom 

Dušan Ščibrány 
Víťazná 10 
831 06 Bratislava 
  
Michal Drotován 
poslanec MZ MČ Bratislava Rača 
OZ Priatelia Rače 
Na pasekách 14 
831 06 Bratislava 
  
Miro Ščibrany 
OZ račan.sk 
Albánska 5A 
831 06 Bratislava 
  
0915 626 016 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 


